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KARLS KRONA

K A R L S K R O N A
K U L T U R H U S

Trefaldighetskyrkans roll som diva i samspel med med 

Fredrikskyrkans gavel, men kuliss och biroll saknas 

vid kyrkans högra sida. Vattenborgen verkar felaktigt 

ha gått in på giganterna scen utan att riktigt veta sina 

repliker. Byggnaderna som omger platsens tre sidor 

representerar olika tidsperioder men skapar med 

sina ljusa, lätta färger och höga detaljeringsnivå, ett 

intryck av lätthet i harmoni med monumentens ljusa 

färgsättning och kalkstenens vackert bearbetade 

reliefer.

Vi önskar att komplettera den existerande kulissen 

med en byggnad somm innehar samma ljusa och lätta 

karaktär och fina detaljeringsnivå och som samtidigt 

skapar en värdig biroll till Fredrikskyrkan.

HIMLENS MOLN, HAVETS VÅGOR
Byggnadens utsträckning speglar Stadshotellet på 

motstående sida av platsen. Stadshotellets fasad är, 

precis som Öresund 1, uppdelad i en för tidsperioden 

typisk symmetrisk tredelning med ett centralt parti. 

Fasadernas uppdelning  etablerar en rytm och delar 

upp fasadens längd och skala.

Karlskornas nya kulturhus är på samma sätt uppdelad 

i en tredelning som ger ett rytmiskt fasadlänga som 

skalar ned fasadens längd. Samtidigt speglar volymen 

Karlskronas nya kulturhus är en unik möjlighet att 

fötydliga stadens historiska barockplan och tillföra 

en saknad pusselbit på stortorgets sydöstra hörn. En 

byggnad som genom att representera sin samtid berikar 

de historiska lager som finns representerade på torget.  

En möjlighet som kräver stor ödmjukhet och respekt 

inför dess närmsta grannar. Samtidigt som platsens 

skala och sammansättning efterfrågar en karaktärsfull 

byggnad som utstrålar glädje, stolthet och öppenhet. 

Karls krona är ett svar på detta. Där arkitekturen hyllar 

nyfikenhet och kreativitet och skapar möjlighet för 

möten mellan människor, kultur och vetenskap. Ett 

hus som både kan attrahera och inviterar Karlskronas 

invånare såväl som dess besökare.

ANALYS
Fredrikskyrkan, Den Tyska kyrkan och Rådhuset står 

alla som solitära, unika element, vackert placerade på 

det stora torgets yta. Mot nord och väst skapar fasader 

av varierade höjder en samlad kuliss till karaktärerna på 

platsens scen. Konserthusteatern ingår i fasadföljden 

men understödjer diskret huvudrollsinnehavarna med 

sitt kalkstensbeklädda scentorn.

Mot syd uppträder byggnaderna i högre grad som 

enskilda byggnader. Här råder inga tvivel om Heliga 

Fredrikskyrkans sidskepp och absid. Barockens 

dramatiska linjer är tolkade i takets former som om 

havets vågor tecknar en livfull

takprofil. Från insidan upplevs takets former som att 

befinna sig under öppen himmel med böljande moln.

Fasaden är utformad så att den uppträder likt en 

halvtransparent textil som halvt döljer och halvt 

uppenbarar. Inifrån avtecknas staden på den 

dagsbelysta canvasen utanför. Utifrån upplevs 

byggnadens ljus, aktivitet och rörelser som mjuka 

skuggspel som väcker nyfikenhet.

I gatuplan är fasaden utformad helt öppen och 

transparent med en linjeföring som naturligt leder till 

huvudingången och skapar en välkomnande entréyta. 

Från gatan kan man se genom byggnaden till den gröna 

sydvända innergården. Besökscentrum, turistbyrå och 

konsthallens utställningar annonserar sig likaså tydligt 

mot torget och gaturummet.

Byggnaden är enkelt och överskådligt utformat. En 

stor trappa dansar lätt upp genom alla våningar där 

förskjutna öppningar i bjälklagen säkerställer diagonal 

kontakt mellan våningsplanen och gör det enkelt att 

överskåda vad som pågår på byggnadens olika våningar.  
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SYFTE OCH TÄVLINGSUPPGIFT

Syfte med tävlingen är att få fram ett förslag av 

mycket hög arkitektonisk kvalitet för nybyggnad 

av ett kulturhus gestaltat som en märkesbyggnad 

i Karlskrona centrum. Tävlingen syftar också till 

att, utan föregående annonsering handla upp 

arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget att 

projektera kulturhuset fram till färdigt förfråg- 

ningsunderlag. Byggnationen kommer att 

upphandlas som en styrd totalentreprenad

Byggnaden ska omfatta ca 6000 m2  bruttoarea. 

Därutöver inryms även en källarvåning som  

ska vara lika stor som bottenplan. Uppdraget 

innefattar även utformning av omgivande utemiljö 

inom fastigheten.

FÖRSLAGET SKA INNEHÅLLA

• Stadsbibliotek  

• Läsesällskapets bibliothek  

• Besökscentrum med;  

 Turistbyrå  

 Informationsytor om världsarv   

• Konsthall  

• Black box  

• Shop 

• Publika ytor med enkla scener  

• Samlingslokaler  

• Personalytor, kontor, ytor för teknisk drift  

• Café/servering  

• Entré och utemiljö

Karlskrona kommun avser att bygga ett kulturhus vid Stortorget i  

centrala Karlskrona. I Karlskrona finns det en önskan om att bilda ett nav  

för olika kulturaktiviteter som samtidigt ska utgöra en naturlig mötesplats 

med en hög tillgänglighet och attraktionskraft. Då Karlskrona kommun har  

bedömt att stadens nuvarande stadsbibliotek är dåligt anpassat för  

nutidens krav och behov ska även ett nytt modernt stadsbibliotek  

förläggas i kulturhuset.

Tävlingen arrangeras av Karlskrona kommun i samarbete med  

Sveriges Arkitekter. 
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Efter avslutad bedömning har juryn utsett Karls krona till vinnare  

i projekttävlingen om gestaltning av ett kulturhus i Karlskrona.  

Juryn rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning och  

genomförande.
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Juryns beslut

Börje Dovstad

Kommunalråd (L), ordförande i kulturhusets 

parlamentariska styrgrupp

Gunilla Gustavsson

Vice ordförande kultur och fritidsnämnden (C), 

ledamot i kulturhusets parlamentariska styrgrupp 

Susanne Johansson

Vice ordförande miljö-och  

samhällsbyggnadsnämnden (S) 

Jan Lennartsson

Ledamot i kommunfullmäktige (M), ledamot i 

kulturhusets parlamentariska styrgrupp 

Yvonne Sandberg-Fries

Ledamot i kultur- och fritidsnämnden (MP), 

ledamot i Kulturhusets parlamentariska styrgrupp

Hans Juhlin

Stadsarkitekt, förvaltningschef miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen  

Anders Söderberg

Bygglovschef, miljö- och  

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bengt Lingman

Projektledare, VD Kruthusen  

Elina Tyrberg

Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 

Erik Wikerstål

Arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekters  

representant i juryn

Gunilla Svensson

Arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekters  

representant i juryn
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INTRIKAT SAMSPEL

Karls kronas styrka ligger i byggnadens intrikata 

och skickliga samspel med omgivningen, där den 

byggda staden och livet i det offentliga rummet är 

i centrum. Byggnadens volym mot torget relaterar 

till Fredrikskyrkans sidskepp och absid, med 

spetsiga hörn som manifesterar det nya kvarte-

rets hörn. Inom kvarteret trappar byggnaden i 

höjd för att möta de låga träbyggnaderna och 

Vattenborgen. Karls krona tar också upp de 

höjdskillnader som finns på platsen genom att 

förlägga garage, black box, konsthall och 

Läsesällskapets bibliothek i två suterrängvåningar. 

Det är en arkitektur som växer fram ur mötet  

med omgivningen.

VÅGAD SILUETT

Byggnadens fasad kännetecknas av ett spel 

mellan öppna och slutna delar, där en helt 

uppglasad bottenvåning kontrasterar mot en i 

övrigt relativt sluten fasad med väl valda utblickar 

mot omgivningen. Stora fönster ramar in vyer 

över staden och ställer upplevelsen av världsar-

vet i centrum. Spelet i fasaden mellan glaserade 

och oglaserade plattor bidrar med en välgörande 

livfullhet och variation. Denna kvalitet är mycket 

viktig att hålla fast vid i fortsatt process.

Karls krona blir en del av det historiska samman-

hanget genom att samspela med stadens siluett, 

skala och stadsplan. Den vågiga taksiluetten ger 

ett dramatiskt taklandskap med associationer  

till hav och Karlskronas historiska siluett. För att 

bryta upp skalan mot torget är fasaden indelad  

i tre partier, varav mittpartiet är något indraget.  

I öster följer kulturhuset Södra Smedjegatan och 

förtydligar barockstadsplanens gatunät. 

FÖRBÄTTRA FÖR VERKSAMHETERNA

Karls krona vänder sig utåt mot staden men 

kännetecknas inte av samma öppenhet och 

flexibilitet interiört. Den mest genomarbetade 

delen av interiören är den uppglasade botten- 

våningen som tillåter utblickar genom hela 

kvarteret. De välplacerade entréerna bjuder in 

besökare från både Södra Smedjegatan och  

från torget, och sambandet mellan blackbox  

och konsthall är tilltalande. Den smäckra  

trappan som rör sig genom kulturhuset i ett  

öppet trapphus har skulpturala kvaliteter.

Högre upp i byggnaden är dock kontakten  

mellan våningsplanen bristfällig och utformningen 

bidrar inte i tillräcklig omfattning till att koppla 

samman verksamheterna. Trappan genom 

byggnaden är stilig men för smal för att fungera 

som mötesplats. Den största svagheten är  

dock att alla programkrav avseende verksam-

heten inte uppfylls. Inte heller samnyttjande  

och logistik fungerar tillfredsställande.  

Sammantaget efterlyser juryn mer inlevelse i 

verksamheternas behov.

Karls krona utgör en ny märkesbyggnad vid Stortorget i form av en elegant 

tolkning av klassik arkitektur. Fasadens kombination av keramiska plattor 

och glas ger en rasterverkan med scenografiska kvaliteter. Den öppna och 

transparenta bottenvåningen välkomnar besökaren och ger liv åt gatorna 

intill. Karls krona har en tydlig Karlskronaidentitet som gör byggnaden till en 

värdig granne till både Fredrikskyrkan och träbyggnaderna inom kvarteret.
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Trefaldighetskyrkans roll som diva i samspel med med 

Fredrikskyrkans gavel, men kuliss och biroll saknas 

vid kyrkans högra sida. Vattenborgen verkar felaktigt 

ha gått in på giganterna scen utan att riktigt veta sina 

repliker. Byggnaderna som omger platsens tre sidor 

representerar olika tidsperioder men skapar med 

sina ljusa, lätta färger och höga detaljeringsnivå, ett 

intryck av lätthet i harmoni med monumentens ljusa 

färgsättning och kalkstenens vackert bearbetade 

reliefer.

Vi önskar att komplettera den existerande kulissen 

med en byggnad somm innehar samma ljusa och lätta 

karaktär och fina detaljeringsnivå och som samtidigt 

skapar en värdig biroll till Fredrikskyrkan.

HIMLENS MOLN, HAVETS VÅGOR
Byggnadens utsträckning speglar Stadshotellet på 

motstående sida av platsen. Stadshotellets fasad är, 

precis som Öresund 1, uppdelad i en för tidsperioden 

typisk symmetrisk tredelning med ett centralt parti. 

Fasadernas uppdelning  etablerar en rytm och delar 

upp fasadens längd och skala.

Karlskornas nya kulturhus är på samma sätt uppdelad 

i en tredelning som ger ett rytmiskt fasadlänga som 

skalar ned fasadens längd. Samtidigt speglar volymen 

Karlskronas nya kulturhus är en unik möjlighet att 

fötydliga stadens historiska barockplan och tillföra 

en saknad pusselbit på stortorgets sydöstra hörn. En 

byggnad som genom att representera sin samtid berikar 

de historiska lager som finns representerade på torget.  

En möjlighet som kräver stor ödmjukhet och respekt 

inför dess närmsta grannar. Samtidigt som platsens 

skala och sammansättning efterfrågar en karaktärsfull 

byggnad som utstrålar glädje, stolthet och öppenhet. 

Karls krona är ett svar på detta. Där arkitekturen hyllar 

nyfikenhet och kreativitet och skapar möjlighet för 

möten mellan människor, kultur och vetenskap. Ett 

hus som både kan attrahera och inviterar Karlskronas 

invånare såväl som dess besökare.

ANALYS
Fredrikskyrkan, Den Tyska kyrkan och Rådhuset står 

alla som solitära, unika element, vackert placerade på 

det stora torgets yta. Mot nord och väst skapar fasader 

av varierade höjder en samlad kuliss till karaktärerna på 

platsens scen. Konserthusteatern ingår i fasadföljden 

men understödjer diskret huvudrollsinnehavarna med 

sitt kalkstensbeklädda scentorn.

Mot syd uppträder byggnaderna i högre grad som 

enskilda byggnader. Här råder inga tvivel om Heliga 

Fredrikskyrkans sidskepp och absid. Barockens 

dramatiska linjer är tolkade i takets former som om 

havets vågor tecknar en livfull

takprofil. Från insidan upplevs takets former som att 

befinna sig under öppen himmel med böljande moln.

Fasaden är utformad så att den uppträder likt en 

halvtransparent textil som halvt döljer och halvt 

uppenbarar. Inifrån avtecknas staden på den 

dagsbelysta canvasen utanför. Utifrån upplevs 

byggnadens ljus, aktivitet och rörelser som mjuka 

skuggspel som väcker nyfikenhet.

I gatuplan är fasaden utformad helt öppen och 

transparent med en linjeföring som naturligt leder till 

huvudingången och skapar en välkomnande entréyta. 

Från gatan kan man se genom byggnaden till den gröna 

sydvända innergården. Besökscentrum, turistbyrå och 

konsthallens utställningar annonserar sig likaså tydligt 

mot torget och gaturummet.

Byggnaden är enkelt och överskådligt utformat. En 

stor trappa dansar lätt upp genom alla våningar där 

förskjutna öppningar i bjälklagen säkerställer diagonal 

kontakt mellan våningsplanen och gör det enkelt att 

överskåda vad som pågår på byggnadens olika våningar.  
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Förslag Karls krona
Dorte Mandrup Arkitektkontor

KARLS KRONA

PLAN 3       1:200

PLAN 2      1:200

PLAN 1      1:200

INTERIÖR VY - INRAMAD UTBLICK ÖVER TYSKA KYRKANS KUPOL

FASAD MOT SYD FASAD MOT ÖST

FÅGELVY FRÅN NORDVÄST

PLAN 4        1:200 VISUELLA KOPPLINGAR 

MELLAN VÅNINGSPLANEN

AREOR

BYA:       1 500 m²

BTA ljus:      4 750 m²

BTA mörk (verksamhet):    1 050 m²

BTA mörk (parkering):     1 100 m²

LOA:       4 450 m²

BIA (verksamhet):     750 m²

BIA (parkering):      1050 m²

BLACK BOX

MINGEL/
UTSTÄLLNING

GÅRD

KONSTHALL

PROGRAM OCH KOPPLINGAR TILL GÅRDEN
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KARLS KRONA

VY FRÅN FREDRIKSKYRKAN - GATURUMMET OCH KULTURHUSETS ENTRÉVÅNING VÄVS SAMMAN 

SEKTION C-C

GENOMFÖRBART FÖRSLAG

Karls krona är som helhet ett genomförbart 

förslag som ligger inom projektbudget.  

Det finns dock några frågor som behöver 

besvaras i fortsatt process. Kostnaderna för 

sprängning behöver beräknas mer ingående, 

särskilt med tanke på att det är hela två  

suterrängvåningar i förslaget. Denna kostnad 

behöver vägas mot de löpande intäkter som 

kommer av de parkeringsplatser som  

planeras. Den största frågan är dock att  

byggnaden inte uppfyller alla programkrav  

utan måste bearbetas för att bättre svara  

mot verksamheternas behov.

Juryns sammantagna bedömning är att  

Karls krona har potential att bli en ny  

märkesbyggnad vid Stortorget. Byggnaden  

både utmärker sig och passar in i den  

historiska miljön. Förslaget kommer dock  

behöva en omarbetning av den interiöra  

dispositionen och det är viktigt att denna 

bearbetning görs tillsammans med  

de verksamheter som berörs. 

I FORTSATT PROCESS BEHÖVER  
FÖLJANDE FRÅGOR STUDERAS VIDARE:

Logistik och samband

Se över logistiken vad gäller:

 • Inlastning till bibliotek, blackbox,  

    café och konsthall.

 • Sophantering.

 • Personalutrymmen.

Förbättra sambanden mellan  

verksamheter på olika våningsplan.

Verksamheterna

Se över samtliga verksamheter enligt  

lokalprogram med särskilt fokus på: 

 • Tillräckliga personalutrymmen.

 • Större ytor för bibliotek.

 • Ytor för vaktmästeri och snickeri. 

 • Större takterrass.

 • Utöka cafét med kök och disk.

Övrigt

 • Lyfta fram Läsesällskapets bibliothek mer.

 • Underlätta för besökaren att besöka  

    världsarvsutställningen. 

 • Se över möjligheter till backstageområde  

       intill blackbox.

 • Utveckla trappan till en mötesplats.

För att uppfylla programkraven kan  

byggnaden behöva bli större, vilket i sin  

tur påverkar både kalkyl och påverkan  

på världsarv. I första hand ska ytor  

samnyttjas i högre grad.

KARLS KRONA

UTSTÄLLNING OCH FÖRMEDLING

Den genomgående tanken om Karlskronas kulturhus 
som en demokratisk plattform i staden återspeglas i 
den mångfald av scenarier för utställningsmöjligheter, 
display och förmedling som byggnaden erbjuder.  Här 
ges möjlighet till större kurerade konstutställningar, 
performance så väl som tillfälliga scenarier skapade 
av stadens borgare. 

I gatuplan öppnar sig konsthallen med ett större 
glasparti ut mot kulturtorget som skapar nyfikenhet 
och attraktionskraft. Med ett öppet golvareal och högt 
till taket är konsthallen ett flexibelt utställningsyta, 
där fritt stående mobila väggar ger möjlighet till en 
stor variation av utställningsmöjligheter. Golv och 
tak apteras med väl genomtänkta och i arkitekturen 
integrerade installationer för ljud, ljus och A/V. 
Installation och byte av utställningar möjliggörs 
genom en större port och hiss placerad i direkt relation 

MATERIAL OCH KONSTRUKTION

Byggnadens konstruktions princip är ett eneklt pelare-
balk-system i stål. Fasaden monteras som våningshöga 
prefabricerade element med isolerade fält växlat med 
fält av tre lager energiglas i aluminiumprofiler.

Den utvändiga fasadbeklädnaden utförs som konvexa 
keramiska element i en naturligt ljus sandstenston. 
Elementen är växelvis glaserade och oglaserade där ett 
vackert fasadspel likt vågornas skiftande blänk skapas.
 

Invändigt är är fasaden beklädda med ljus yta. Fasaden 
kan därmed säkra en hög dagsljusnivå och transparens 
samtidigt som den håller låg varmeförlust med omkring 
60% slutenhet i fasaden.

Fasadens glaspartier kan moteras med ett extra invändigt 
glas. På så vis kan glasfälten användas som glasmontrar 
för lokalhistoriska föremål, små historier, citat, medier 

till konsthallen. Konsthallens glaspartier förses med 
gardiner vilket ger möjlighet för att avskärma för 
dagsljus eller skarp sol där detta är nödvändigt. 

Trappan som förbinder den övre och nedre del 
av konsthallen bjuder in till en paus för reflektion 
eller en yta för föreställningar och föreläsningar. I 
förlängning av konsthallen och i direkt förbindelse 
med gårdsrummet finns också en multifunktionell yta 
för utställningar och mingel, kanske placeras det här 
en modell över staden. På så vis är konsthallen mer 
än ett gallerirum, det är också en mötesplats mellan 
staden, konsten, besökarna och arkitekturen. 
När man som besökande rör sig upp genom byggnaden 
riktas uppmärksamheten mot den omkringliggande 
staden genom inramade utsikter som skapar levande 
bilder av ett samtidens Karlskrona, en inspirerande 
förmedling av örlogsstaden där historia och nutid 

möts är upplagt i dessa scener. Konceptet att arbeta 
med scenarier för utställningar och inkluderande 
förmedling tas vidare genom hela byggnaden så som 
flexibla utställningsytor i relation till bibliotek, maker 
space och utsiktsplattform. 

Ambitionen är att utställningsscenerna genom sina 
varierade kvaliteter triggar de besökandes alla sinnen 
och bidrar till kulturhuset som ett dynamiskt och 
demokratiskt rum i staden. 

INTERIÖRVY -  TRAPPAN GUIDAR DIG TILL HUSETS OLIKA DELAR OCH ERBJUDER INRAMADE UTBLICK ÖVER KARLSKRONAS KULTURARV
DETALJER 1:20

SEKTION A-A SEKTION B-B

och annat man önskar framhålla. Detta ger husets 
besökare möjlighet att gå på upptäcktsfärd i fasadens 
skiftande utställning med den ständigt närvarande 
staden som bakgrund. Glaspartiernas varierande höjder 
möjliggör för personer i alla åldrar och situationer att 
finna ”sitt” fönster i byggnaden.

Entréplanets golv utförs med slipad Bjärlövsgranit och 
låter på så vis gatans beläggning fortsätta in i huset. 
Byggnadens övriga golv utförs i slipad betong med inslag 
av Ölandskalksten.

Horisontella innertak utförs i akustikputs. Takets 
böljande undersida, balkongkanter och kärnor kläs med 
träpanel i ek med bakomliggande akustisk dämpning. 
Ytterligare flexibel akustisk dämpning säkras med hjälp 
av tunga filtgardiner som samtidigt skapar temporära 
rumsligheter på våningsplanen.
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TRAPPAN I CENTRUM

Helix är en glasbyggnad med omväxlande vita 

och genomsiktliga glaspartier som ömsom skyler, 

ömsom exponerar interiören. Smäckra metallpe-

lare avgränsar våningsplanen mot omgivningen 

och interiören är helt i ask – en vacker kontrast till 

glaspartierna. Genom glasfasaden exponeras 

den interiöra trappan, som gör vandringen genom 

huset till ett visuellt skådespel från torget. 

Trappan binder ihop verksamheter och fördelar 

flöden av besökare, men är också en mötesplats i 

sig. Vandringen genom byggnaden avslutas med 

en takterrass varifrån besökaren har utsikt åt alla 

håll. Sanddyner och strandvegetation ger en 

känsla av natur mitt i staden. Taklandskapet har 

potential att bli ett spektakulärt inslag för 

besökaren, även om juryn ser svårigheter i 

genomförandet. 

INIFRÅN OCH UT

Helix är gestaltad med utgångspunkt i de 

interiöra funktionerna, vilket är positivt för 

verksamheterna men medför svagheter i mötet 

med torget och byggnaderna intill. Gränsen mot 

det offentliga rummet är inte tillräckligt genomar-

betad. Bottenvåningen kännetecknas av osam-

manhängande ytor och svag kontakt mellan  

foajé och besökscentrum. Toalett, vaktmästeri 

och blackbox blockerar den visuella kontakten 

genom byggnaden. 

Helix relaterar inte heller tillräckligt tydligt till 

omgivande bebyggelse utan tornar upp sig mot 

både Vattenborgen och trähusen inom kvarteret. 

Byggnaden är högre än vad som angavs i 

riktlinjerna för tävlingen, vilket påverkar stads- 

siluetten. Sammantaget har juryn svårt att avläsa 

på vilket sätt Helix förvaltar och utvecklar 

värdena i världsarvet.

UTVECKLINGSBART FÖRSLAG

Helix är det största och mest kostsamma 

förslaget, både att bygga och att fortlöpande 

underhålla. Samtidigt har förslagsställarna 

lyckats få plats med alla funktioner som efterfrå-

gas i lokalprogrammet. Juryns bedömning är att 

byggnaden är möjlig att skala ner utan att 

gestaltningsgreppet går förlorat, exempelvis 

genom att trappa ner mot söder och minska 

takterrassen. På så sätt skulle Helix både kunna 

anpassas bättre till omgivande bebyggelse och 

bli mindre kostsam att bygga.

Helix har mycket stora kvaliteter, både  
arkitektoniskt och ur verksamhetsperspektiv.  
Den bristande inlevelsen i platsen och den unika 

kulturmiljön är dock en stor svaghet. 

Helix arkitektoniska uttryck kommer ur en idé om trappan som en interiör spiral. 

Trappan vrider sig i en enda mjuk rörelse genom byggnaden och blir både 

sittplats, scen och läktare beroende på vilka rum den passerar.  

Helix är ett kulturhus i dess rätta bemärkelse, där besökare och personal  

känner sig lika välkomna och byggnaden i sig är en viktig del av  

kulturupplevelsen. Byggnaden har potential att bli en ny arkitekturikon  

– men avsaknaden av platsanpassning drar ner helhetsintrycket.
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1 / 7 Motto: HELIX

HELIX

KULTURHUS I KARLSKRONA

Situationsplan   1:2000

Vision och stadsplan

Vår vision för det nya Kulturhuset i Karlskrona baseras på en helix som huvussakligt arkitektoniskt element. En helix 
är en rumslig spiral med jämn stigning uppåt kring sin egen mittaxel. En DNA-molekyl är en typ av helix och vår vision 
är att Karlskronas kulturella arvsmassa förs vidare in i framtiden med helixen som vägvisare i det nya Kulturhuset vid 
Stortorget.

Med utgångspunkt i tomtens avgränsning och orientering utnyttjar vi hela fotavtrycket i Stortorgets sydöstra hörn 
för att slutföra den historiska stadsplanen och gestalta det nya kulturhuset. Den nya byggnadsvolymen förstärker 
Stortorgets rumsliga kvaliteter med sin storlek och tydliga karaktär och samtida identitet. Byggnaden skapar en 
välbehövd fasad och ett rumsligt sammanhang med Fredrikskyrkan samtidigt som den inordnar sig som en del i ramen 
runt Stortorget. Karlskrona som örlogsstad med världsarvsstatus har en rik historia som befäster sig vid Stortorget 
och kulturhuset bildar en naturlig slutsten i den 300-åriga barocka stadsplanen.

Kulturhusets fasader är transparenta och inbjudande för att generera aktivitet över hela året och dygnets timmar och 
för att begeistra karlskronaborna och både gamla och nya besökande.

Kulturhuset har funnit sin naturliga plats i stadsrummet och har där till sin egen unika interna organisation som är 
uppbyggd kring helixen. Helixen är visuellt synlig i fasaden från byggnadens alla fasader. Den är det arkitekoniska 
uttrycket för den rumsliga organisationen och skapar det fysiska ramverket för Kulturhuset. Helixen avslutas utomhus 
på taket där byggnadens fotavtryck återanvänds som taklandskap med 360 graders fantastisk utsikt och gör att 
kulturhuset blir en del av ett ännu större sammanhang och landskap.

Vårdcentralen KulturhusFredrikskyrkan FredrikskyrkanStadshotellet

Nuvarande silhuett Silhuett med nya kulturhuset

Stadshotellet

Vy från Fredrikskyrkan

2 / 7 Motto: HELIX

Fågelperspektiv

Vy från Stortorget

Analys av lokalprogrammet

Vi har som utgångspunkt lokalprogrammet där bibliotekets avdelningar och funktioner organiseras utifrån 

helixens 360 graders rörelse mellan våningarna. Entréplanet rymmer flest specialfunktioner som front desk, butik, 

världsarvsutställning, besökscentrum, Konsthall, Black Box och café för att flest möjliga offentliga funktioner ska 

ha direkt anslutning till Stortorget. Biblioteket med zoner och program för åldersbestämda målgrupper fördelar sig 

över våningarna. Helixen bjuder in till olika användning och skapar olika zoner och förhåller sig hela tiden till fasaden 

för god orientering, utsikt , synlighet och flexibilitet. De  öppna planerna har stor flexibilitet, lätta att överblicka 

och att orientera sig i. Rum och möblering är flexibla, bibliotek och allmännkultur är blandade för att enkelt kunna 

omprogrammeras och tillpassas till nya funktioner.
Taklandskapet öppnar upp för att synliggöra världsarvet i en 360-graders vandring. Sammanhanget med det 

omkringliggande ölandskapet understryks vidare av att taklandskapet utformas som en bit av Blekinges 

strandlandskap med sina sandiga marker och med sin stora artrikedom samt ett antal nationellt rödlistade arter.

Program och organisation 

Kulturhusets program ska förmedla kulturutryck och skapa en destination på Stortorget där programmet är 

sammansatt av:

• Biblioteket där det skrivna ordet förmedlas genom historien, nutid och framtid, flexibelt bruk

• Konsthallen med  interaktiva och multifunktionella utställningar för olika konstuttryck

• Blackboxen med scenrum för utövande konstuttryck, debatt, film, möten och performance

• Besökscentrum med biosfärområdet Blekinge Arkipelag och Världsarvsstaden Karlskrona

•  Shop, café och matsal
• 360° taklandskap

Bibliotekets klassiska funktion som boksamling är under kraftig föränding, men grundtanken om fri tillgång till 

kunskap, livslångt lärande och förmedling av litteratur och det skrivna ordet är i högsta grad levande. Det finns en 

stark önskan om att skapa fler möten mellan litteratur, kultur och människor. Tanken om biblioteket som en tydligt 

integrerad del av kulturhuset – och en omdefiniering av kulturhuset som ett mångfassetterat offentligt rum, inbjuder 

till nya användningsområden, mångfald skapar en samlingsplats för alla åldersgrupper. 

Takterrass
360 grader utsikt

Stadsbibliotek
Liv & Rörelse
Café / Servering
Personalytor
Terrass

Stadsbibliotek
Liv & Rörelse
Ungdom
Släktforskning
Tysta zoner
Öppet Magasin

Stadsbibliotek
Barn
Maker Space
Konstped. Verksamhet
Loge / Smink / Backstage

Stadsbibliotek
Entreyta
Black Box
Konsthall
Besökscentrum
Shop

Hissar
Trappa
Toaletter

Stadsbibliotek
Liv & Rörelse

Huvudentré

vy

vy

vy

vy

Tomt

Helix

Hölje

360 ° Taklandskap

Helix

Kulturhusets program är stort och komplext och medför att det måste fördelas över flera våningar. Detta ger oss nya 

möjligheter att organisera kulturhuset och använda helixen som vertikal förbindelse och identitesskapare. Helixen 

fördelar program och funktioner mellan våningsplanen och ger en 360-graders rörelse genom byggnaden. Den följer 

fasaden och ger utsikt, orienterbarhet och synlighet så väl inomhus som utomhus. Helixen är både trappa och golv, 

informationspunkt, mötesplats, mingelplats, arbetsplats, lounge, utställningsplats, studieplats, fikaställe, liv och 

rörelse, lekområde och ett rum för paus. Själva trappan är indelad som en konventionell trappa men har många vilplan 

som har direkta förbindelser till avsatser mot fasaden för att skapa många möjligheter till att sätta sig ned och ett 

lugnare tempo. Den centrala kärnan med vertikal circulation med hissar, trappa och tolatteter är mittpunkten som 

helixen orienterar sig kring så att funktionshindrade prioriteras med korta avstånd samt skapar genvägar mellan 
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KOPPLING MELLAN IN- OCH UTSIDA
Open house är utformad med inspiration från 
Karlskronas historiska träbyggnader. Fasadens 
stora glaspartier avgränsas av målade träpilastrar 
som, liksom på Amiralitetsklockstapeln, är 
utformade för att se ut som sten. Den indragna 
fasadvåningen avslutas med ett smäckert tak och 
en generös takterrass som går runt hela huset. 
Här kan besökaren ta en kaffe och njuta av 
fantastiska vyer över staden och skärgården. 

Insidan och utsidan av byggnaden är skickligt 
sammanvävda. Från torget avtecknar sig 
verksamheterna genom den transparenta 
fasaden och exponerar det som pågår i huset. 
Besökaren till konsthallen möts av en anslående 
vy över Fredrikskyrkan genom panoramafönstret. 
Stortorgets granithällar fortsätter in i foajén och 
ger en sömlös övergång mellan ute och inne. 
Som helhet är Open house en öppen och 
inbjudande byggnad, med en utformning som 
välkomnar besökaren.

RUNDAD FORM
Mot Södra Smedjegatan övergår den strama och 
symmetriska fasaden i en rundad form, vilket 
juryn ställer sig mer tveksam till. Formen upplevs 
som främmande på platsen och det är svårt att 
se vad den tillför. Eftersom byggnaden är lika hög 
mot söder som mot torget blir Open house alltför 
dominant i relation till trähusen i kvarteret. 

Juryn framhåller att byggnaden, förutom i söder, 
är utformad med stor inlevelse i de värden som 
definierar världsarvet. Höjden är anpassad till 
Karlskronas historiska siluett och byggnaden 
fyller ut kvarteret och förstärker strålgatans form 
mot Stortorget. 

SUNT HUS
En stor kvalitet i förslaget är att byggnaden är 
utformad för att vara ett hållbart och sunt hus 
över tid, med trästomme, solceller och ytskikt i 
naturmaterial. Teglet från vårdcentralen som  
finns här idag kommer att återanvändas som 
marktegel i kulturhuset. Det är positivt ur resurs- 
hänseende, men skapar också en konkret 
koppling till platsen.

De interiöra funktionerna är som helhet väl lösta 
och ger goda förutsättningar för att besökaren 
ska få ett positivt första möte med verksamheter-
na. Särskilt bottenvåningen har stora upplevelse-
kvaliteter. Skymten av caféet och den lilla träd- 
gården genom foajén lockar till besök. En bred 
gradäng bjuder in till biblioteket en trappa upp.

Verksamheterna är mycket välintegrerade med 
hög grad av samnyttjande vilket generellt sett är 
en kvalitet. Men det medför också utmaningar vid 
exempelvis kvällsevenemang då ytor behöver 
stängas av. Juryn är tveksam till placeringen av 
blackbox på våning två eftersom det kräver ett 
öppet bibliotek och dubbel bemanning för att 
fungera. Slutligen är flödena genom huset inte 
tillräckligt genomarbetade. Besökaren behöver 
exempelvis byta trappa flera gånger för att nå 
takterrassen.  

Trots förslagets många kvaliteter är juryns 
sammantagna bedömning att gestaltningsidén 
skulle behöva vara ännu tydligare för att kunna 
förvaltas i fortsatt process.

Open house har utformats med stor förståelse för platsen.  

Byggnaden smälter in i den historiska miljön runt torget med sitt lågmälda 

uttryck och anpassade skala. Juryn uppskattar särskilt den välkomnande  

gesten mot Stortorget, med ett generöst entréparti som ger visuell kontakt  

med både konsthall och trädgård. Open house är som helhet ett väl  

genomarbetat förslag men saknar ett starkt gestaltningsgrepp.
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Förslag Open House
Elding Oscarson Arkitekter
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Kulturkronan lånar karaktärsdrag från omgivande byggnader och har starka 

klassicerande drag. Kulturkronan är en symmetrisk glasbyggnad, som trappas 

ner i både söder och norr vilket ger kortsidorna ett starkt gavelmotiv.  

Förslaget når dock som helhet inte upp till den höga arkitektoniska nivå som 

förväntas av ett nytt kulturhus.
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TRÄLAMELLER OCH GLAS

Kulturkronan har en fasad med trälameller 

symmetriskt fördelade över en sammanhängande 

glasyta. Lamellerna är raka på utsidan och svagt 

rundade mot glasfasaden, vilket mjukar upp den 

repetitiva formen. Byggnaden är inspirerad av 

Fredrikskyrkan men har också likheter med en 

klassisk saluhall. Kulturkronans trappning ger en 

anpassning i höjd till träbebyggelsen i kvarteret, 

men relaterar inte tillräckligt tydligt till torgets 

övriga fasader. Byggnaden framstår mer som en 

solitär vid torget än som en del av kvarteret. De 

slutna trappgavlarna är ett kraftfullt arkitektoniskt 

grepp men som riskerar att bli för dominant intill 

Fredrikskyrkan. 

Byggnaden är något högre än riktlinjerna och 

fyller inte helt ut spetsen mot Södra Smedjegatan 

vilket hade varit önskvärt. Juryn efterfrågar en 

större inlevelse i den unika kulturmiljön.  

SPLITTRAD DISPOSITION

Interiören saknar helt den öppenhet och rymd 

som utsidan signalerar. Sammantaget är interiör-

en splittrad och upplevs trång, med ogenomtänkt 

placering av verksamheter. Besökscentrum och 

konsthall har hamnat alltför högt upp i huset för 

att bli tillgängliga från torget. Bottenvåningen 

innehåller för få publika ytor, även om café och 

barnavdelning bidrar till att aktivera torget. Det 

slutna trapphuset blir ytterligare en barriär som 

försvårar möjligheterna för verksamheterna i 

huset att samverka.

TERRASSER LÄNGS HELA BYGGNADEN

Juryn uppskattar de generösa terrasserna längs 

hela byggnadens längd. Terrasserna kan både 

användas för vistelse eller som gröna tak för 

dagvattenhantering. I förslaget finns fler intres-

santa hållbarhetsidéer, med solpaneler och 

klimatskal som ett sätt att uppnå god klimat-  

och energiprestanda. 

Juryn anser sammantaget att Kulturkronan  
har ett starkt gestaltningskoncept, men det är inte 
tillräckligt relevant på platsen. Förslaget har stora 
brister, både i relation till omgivande bebyggelse 
och i den interiöra dispositionen. 

Kulturkronan 3/7

Huvudförslag, vy från stortorget mot söder,
Hela byggnadens fasad mot Stortorget är med och 

aktiverar stadsrummet.

Utformning

Med ett tydligt avstamp i vår tid förhåller sig 
kulturhuset till historiens mästare. Svaret är en 
modern glasbyggnad med ett yttre skal som i sin 
materialitet och indelning förankar byggnaden 
med sina historiska förebilder.

Klimatskalet utförs i största möjliga mån som 
en sammanhängande glasfasad. Täta partier 
blinderas och får hög isoleringsförmåga vilket ger 
byggnaden mycket god energiprestanda. 

Utanpå glasfasaden ställs ett vertikalt rasterverk 
av vitlaserade limträlameller. Limträlamellernas 
raka utsida i kombination med dess konvexa 
konturer inåt ger ett lekfullt spel mellan torgets 
stramhet och husets levande inre. Limträlamellerna 
ger fasaden ett djup och fungerar även som 
solavskärmning. I mötet med marken ersätts trät 
av profiler i terrazzoslipad betong. Betongen i 
bottenvåningen och det vitlaserade trät knyter 
samman byggnaden med torgets stenbeläggning 
och de grå kalkstenspartierna på byggnaderna 
runt torget. Fasaden uppfattas som samtida och 
skänker platsen lugn och värdighet. Trälamellerna 
kan föra tankarna till flottans snidade 
galjonsfigurer, påminna om att detta är ett profant 
hus bland torgets serie av monumentalbyggnader 
i sten, eller blinka till någon av de många 
historiska märkesbyggnader på andra platser i 
staden som är utförda i trä. 

Ljus och naturlig materialkänsla präglar även 
interiören. Träkänslan fortsätter invändigt där 
trappräcken och golv utförs av vitpigmenterade 
plank. Exponerad ljus betong på hisschakt och 
pelare. Undertaken får ett lekfullt böljande utryck 
som påminner om fasadens lameller genom 
sina baldakiner som döljer ljudabsorbenter och 
tekniska installationer. 

För att säkerställa genomförande inom 
rimlig budget tänker vi oss en byggnad med 
konventionell stomme, förslagsvis med pelare, 
bjälklag, stabiliserande hisschakt och trapphus av 
betong.

Huvudförslag, obligatorisk vy från söder,
Byggnaden trappar av för att 

möta den lägre grannbebyggelsen.

Huvudförslag,
 Obligatorisk vy från nordväst,
Kulturhuset stärker torget som 

mötesplats för hela Karlskrona

Fasadsnitt
1:50

Kulturkronan 1/7

Karlskronas vardagsrum

Med Karlskronas nya kulturhus vill vi ge staden 
en tillgänglig och inkluderande mötesplats, ett 
vardagsrum där både karlskronabor och besökare 
utifrån kan mötas. En värdig men anspråkslös 
kulturarena, en levande byggnad som för 
Stortorget - Karlskronas historiska mittpunkt - vidare 
in i framtiden som stadens självklara centrum. 
Med kulturhuset vill vi göra hela Stortorget till en 
välkomnande arena för kulturaktiviteter och tillföra 
liv och rörelse på en större del av dygnet.

Kulturkronan

Typplan (byggnad A plan 1, byggnad B plan 1-2, byggnad C plan 1-3)
1:200

En unik byggnad för en unik plats

Till ensemblen av byggnader av högsta klass 
som finns runt torget idag, vill vi med det nya 
kulturhuset lägga till en samtida märkesbyggnad 
av vår tid. Det nya huset ska tillföra minst lika höga 
arkitektoniska värden som finns runt torget idag. 
Byggnaden har därför fått en distinkt egen karaktär, 
baserad på stadens särart och dess relationen till 
torget samt omgivande byggnader.

Kring Stortorget finns en rad speciella byggnader 
från olika tidsepoker; mest framträdande är 
Fredrikskyrkan, Tyska Kyrkan och Rådhuset. 
Det nya kulturhuset kommer med sin skala, 
exponerade läge och publika karaktär bilda en 
tydlig kvartett tillsammans med dessa och genom 
att ge kulturhuset ett tydligt klassiskt anslag stärks 
släktskapet till de övriga tre. Byggnadsvolymen 
är symmetriskt sammansatt kring en centralaxel i 

Huvudförslag, vy över Stortorget mot öst,
Kulturhusets avtrappande byggnadsvolym ansluter till 

Fredrikskyrkan i rytm och skala.

Elevation mot väst
1:400

samma riktning som Fredrikskyrkan. Huvudentrén 
ligger mitt på långfasaden mot Fredrikskyrkan 
och den centrala placeringen av trapphallen i 
huset förstärker ytterligare det klassiska anslaget. 
För att stärka platsens särart lånar Kulturhuset 
karaktärsdrag av de byggnader som på ett 
påfallande enhetligt sätt kännetecknar just 
Karlskronas landmärken, inte minst de som finns 
runt torget idag: kraftfulla geometriska former, 
framträdande gavelprofiler och tydliga siluetter. 
Mot de kraftfulla volymerna tecknar sig spröd 
detaljering i form av exempelvis sirligt utformade 
takfötter och fönsteromfattningar.

Elevation mot norr
1:400

Situationsplan
1:2000
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Förslag Kulturkronan
Wingårdh Arkitektkontor
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INLÄMNADE FÖRSLAG

• Open house

• Helix

• Kulturkronan

• Karls krona

DELTAGANDE ARKITEKTKONTOR

• Elding Oscarson Arkitekter

• Snøhetta

• Wingårdh Arkitektkontor

• Dorte Mandrup Arkitektkontor

TÄVLINGSFÖRSLAGEN HAR BEDÖMTS  

AV EN JURY BESTÅENDE AV:

Börje Dovstad, kommunalråd (L), ordförande  

i kulturhusets parlamentariska styrgrupp. 

Gunilla Gustavsson, vice ordförande kultur  

och fritidsnämnden (C), ledamot i kulturhusets 

parlamentariska styrgrupp.

Susanne Johansson, vice ordförande miljö-  

och samhällsbyggnadsnämnden (S). 

Jan Lennartsson, ledamot i kommunfullmäktige 

(M), ledamot i kulturhusets parlamentariska 

styrgrupp.   

Yvonne Sandberg-Fries, ledamot i kultur-  

och fritidsnämnden (MP), ledamot i Kulturhusets 

parlamentariska styrgrupp.

Hans Juhlin, stadsarkitekt, förvaltningschef 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Anders Söderberg, bygglovschef miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Bengt Lingman, projektledare,  

VD Kruthusen.  

Elina Tyrberg, förvaltningschef kultur-  

och fritidsförvaltningen. 

Erik Wikerstål, arkitekt SAR/MSA, Sveriges 

Arkitekters representant i juryn.

Gunilla Svensson, arkitekt SAR/MSA,  

Sveriges Arkitekters representant i juryn.

Adjungerande

Karin Grimbe, projektchef.

Maria Remberg, projektadministratör.

Jurygruppens sekreterare har varit Anna  

Forsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA,  

Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär har  

varit Lena Dalström, Karlskrona kommun. 

Juryn har under bedömningstiden, utöver 

individuellt arbete för inläsning av förslagen,  

haft fyra heldagsmöten för sitt bedömnings- 

arbete. Sakkunniga och referensgrupper  

inom arkitektur och stadsbyggnad, kulturmiljö, 

verksamheter, driftaspekter, kalkyl och  

påverkan på världsarv har rådfrågats under 

processens gång. Förslagen har varit  

anonymiserade under hela bedömnings- 

processen. 

Efter en prekvalificering bjöd Karlskrona kommun in fyra team  

till en projekttävling om gestaltning av ett kulturhus i Karlskrona. 

Under perioden 16 november – 7 februari har arkitektteamen 

tagit fram sina förslag till kulturhus.

ARKITEKTONISK KVALITÉ  

OCH GESTALTNING 

• Hur väl tävlingsförslagets utformning  

samspelar med sin omgivning och stärker den 

rumsliga inramningen av torget.  

• Hur väl tävlingsförslaget stärker viktiga noder 

och stråk i det angränsande stadsrummet. 

• Hur väl gestaltningen bottnar i ett starkt 

koncept med ett tydligt uttryck, förankrat i 

platsen, och som genomsyrar hela förslaget. 

• Hur väl tävlingsförslaget bidrar till en  

stimulerande miljö för alla sinnen och lyckas 

skapa intressanta visuella och funktionella 

rumsliga samband.

FUNKTION, SAMBAND/LOGISTIK  

OCH TILLGÄNGLIGHET 

• Hur väl tävlingsförslaget tillgodoser de behov 

som beskrivs i tävlingsprogrammet i fråga om 

innehåll, samband och funktion med särskilt 

fokus på upplevelsen för besökaren. 

• Hur väl tävlingsförslaget uppfyller de krav  

som ställs i HIA (Heritage Impact Assessment), 

Stortorget ett gestaltningsprogram samt planför-

utsättningarna samt andra styrande dokument.  

• Hur väl tävlingsförslaget ger en flexibilitet i 

användningen för den dagliga verksamheten  

och hur väl tävlingsförslaget möjliggör  

samutnyttjande av gemensamma funktioner.  

• Hur väl tävlingsförslaget fungerar avseende 

orienterbarhet, logistik, framkomlighet och  

flöden utanför och inom byggnaden/platsen. 

UTVECKLINGSBARHET 

• Hur väl tävlingsförslaget bedöms kunna 

utvecklas vid en fortsatt process utan att 

gestaltningsidén går förlorad.

GENOMFÖRBARHET OCH FÖRVALTNING 

• Hur sannolikt tävlingsförslaget bedöms  

kunna genomföras inom den tidsplan och  

budget som anges i tävlingsprogrammet.  

• Hur väl tävlingsförslagets utformning bedöms 

fungera för framtida förvaltning avseende på 

skötsel, reparationer och underhåll. 

Bedömningsgruppen har granskat och bedömt förslagen utifrån de 

kriterier som utan inbördes ordning eller viktning legat till grund för 

tävlingen samt utifrån de krav och önskemål som ställdes i  

programmet. 

Genomförande  
av tävlingen

Bedömningskriterier
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INTERIÖRA FUNKTIONER  

ELLER EXTERIÖRT UTTRYCK

Bland tävlingsförslagen ser juryn att de tävlande  

i olika grad fokuserat på det exteriöra arkitekt- 

oniska uttrycket eller på interiöra funktioner.  

Det finns inspirerande exempel på hur en 

vardaglig funktion som en trappa kan omformas 

till byggnadens centrum och bli både mötesplats, 

scen och läktare. I andra förslag är det ett café, 

en barnavdelning eller en trädgård som lockar  

in besökaren till kulturhuset. 

Juryn noterar att samtliga förslag har glasfasad  

i någon form, tillsammans med inslag av trä,  

stål eller keramiska plattor. Ibland är fasaden 

utformad som ett transparent hölje runt de 

verksamheter som pågår, ibland är den mer 

sluten med öppningar som ramar in valda 

utblickar. Med en mer sluten fasad blir  

verksamheterna inte lika avläsbara från torget, 

men byggnaden relaterar tydligare till  

stenstadsbebyggelsen intill. 

RELATERA TILL OMGIVNINGEN

Placeringen invid Stortorget i hjärtat av  

Karlskrona förpliktigar. Runt torget finns  

byggnader från olika epoker som samspelar med 

varandra avseende skala, färg och form. De två 

solitärbyggnaderna på torget, Fredrikskyrkan  

och Tyska kyrkan, är en värdefull del av stadens 

siluett som kulturhuset inte ska konkurrera med. 

Torgets kyrkor ska även fortsättningsvis vara de 

mest framträdande byggnaderna på torget. 

Juryn noterar att tävlingsförslagen förhåller  

sig olika till frågan om kontinuitet och samspel, 

där vissa förslag framträder som tydliga  

solitärer medan andra tydligare relaterar i  

skala, formspråk och siluett till omgivande 

bebyggelse. Juryn uppskattar de förslag  

som inte bara relaterar till omgivande kyrkor  

utan också möter den låga trähusbebyggelsen  

i kvarteret. 

KARLSKRONAS NYA KULTURTORG

Stortorget byggs om och kommer inom kort att 

bli grönare, få fler sittplatser och färre bilar och 

därigenom erbjuda en bättre miljö för fotgänga-

ren. Byggnadernas relation till det offentliga 

rummet är också avgörande för upplevelsen av 

en levande stad – till exempel hur inbjudande och 

transparenta bottenvåningarna är. Med det nya 

kulturhuset kommer en unik möjlighet att bjuda  

in och skapa delaktighet, vare sig besökaren  

vill se en utställning, gå till biblioteket eller bara  

ta en kopp kaffe. 

Karlskronas nya kulturhus ska synas, påverka platsens och kanske  

hela stadens identitet och gestaltas med mycket hög kvalitet.  

Kulturhuset ska också förverkliga drömmen om en öppen och inbjudande 

byggnad där verksamheter blandas och alla är välkomna. Sammantaget  

har de tävlande haft en mycket komplex uppgift att hantera.  

De fyra tävlingsbidragen ger tillsammans en god illustration av vad  

som krävs av ett nytt kulturhus i hjärtat av världsarvet  

Örlogsstaden Karlskrona. 
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Juryn har fäst stor betydelse vid att botten- 

våningen är välkomnande, har tydliga entréer och 

är utformade i ett material som tillåter genomsikt. 

Kulturhuset ska inte bara vara en tillgång för 

besökaren, utan också för de som passerar förbi. 

Även kulturhusets tak är en plats som kan ge 

invånarna stora mervärden genom att erbjuda 

möjligheten att blicka ut över Karlskrona. Juryn 

uppskattar att det i samtliga förslag finns 

takterrasser med utsikt över stadskärnan och 

havet. 

UTVECKLA HÅLLBARHETEN

Den översiktliga kostnadsberäkningen av 

kulturhuset som juryn låtit göra pekar på att 

samtliga förslag är inom eller något över budget. 

En osäkerhetsfaktor vid bedömningen är 

kostnaderna för garaget och de sprängningar 

som kommer att krävas. Det har också varit  

svårt att bedöma de långsiktiga kostnaderna  

för drift och skötsel. Juryn anser att faktorer som 

hållbara material blir mycket viktiga för att hålla 

nere driftkostnader över tid. 

De tävlande har i olika grad integrerat hållbar-

hetsaspekten i sina förslag. I några av bidragen 

finns goda exempel, som användandet av 

trästomme, gröna tak och hantering av dag-

vatten. Tävlingsprogrammet möjliggör återbruk 

av teglet från byggnaden som står på platsen, 

men få har tagit fasta på detta i sitt förslag. 

Sammantaget anser jurygruppen att hållbarhet 

inte prioriterats i tillräcklig omfattning av de 

tävlande, något som delvis kan förklaras av  

att det inte var ett tillräckligt tydligt utvärderings-

kriterium. 

Juryns sammantagna bedömning är att inget 

förslag lyckats svara mot programkraven fullt ut, 

men att flera förslag är gestaltade med en 

imponerande hög kvalitet. Jurygruppen har haft 

ett krävande bedömningsarbete där förslagens 

olikhet gjort dem svåra att jämföra fullt ut. 

Nyckelfrågan har varit att bedöma förslagens 

utvecklingspotential – om konceptet är starkt 

och relevant på platsen men att förslaget 

samtidigt är tillräckligt flexibelt för att kunna 

utvecklas i fortsatt process. 

Juryns generella  
bedömning
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